
 Les 6 – Jozef 
 

 Lezen uit de Bijbel        1 Johannes 1:7 

 

Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en 
reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet 
kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die 
trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen 
dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons.  
 
Verklaring:  
In het licht gaan betekent dat je niet in de leugen leeft, maar open en eerlijk bent voor God en de 
mensen.  

 

 

 
  
 

Kringgesprek     
 
Hoe maak je het weer goed als je met mensen ruzie hebt gemaakt? 
Vind je het vervelend om te zeggen dat je fout zat? 
Soms je sorry zeggen niet erg goedkoop soms? 
Er zijn kinderen die schreeuwen: Sórrie hoor!! Vind je dat niet raar? Hoe zou je sorry dan wel moeten 
zeggen? 
Hoe kun je het met Jezus weer goedmaken als je dingen verpest hebt? 
Soms zegt de leraar/ares tegen je: Bied je excuses aan. Is het dan nog wel echt gemeend? 
Komt het vaak voor dat je excuses moet aanbieden? 
Stel dat je iemand diep gekwetst hebt, is het dan genoeg om tegen God te zeggen dat je er spoijt van 
hebt? Wat moet je dan ook doen? 

 
  
 
 

   

 
 
 
 
 
 



 
Vertellen        
 
  

23 – Een broer die alles vergeeft 
 
Tettuuttettuuut!! 
Heb jij wel eens meegemaakt dat er een politiewagen voor jullie auto ging rijden op de snelweg? Met 
in rode lichtletters het woordje STOP? 
Je vader vroeg zich zenuwachtig af wat hij had foutgedaan en moeder riep: 'Heb je je papieren wel bij 
je?' En jij klemde je angstig vast aan de rugleuning. Pfft! Spannend, hè? 
Zoiets maakten de broers van Jozef ook mee. Lees maar... 
'Hé, jullie daar! Hé, Hebreeën! Stop in de naam van de onderkoning.' 
De huisbewaarder van Jozef laat zijn lange zweep knallen. Vier breedgeschouderde soldaten met 
messen opzij, rijden achter hem aan op snelle paarden. 
De broers, rustig voortsukkelend op hun ezels, horen het geschreeuw. Wat is er aan de hand? 
Bedoelt die man hen? Angstig houden ze stil. 
'Waarom hebben jullie de zilveren beker van de onderkoning gestolen, ondankbare honden? Nou? 
Zeg op! Hij heeft jullie als vorsten ontvangen. Als dank stelen jullie van hem.' 
De broers kijken elkaar stomverbaasd aan en halen de schouders op. Een beker gestolen? Dat 
hebben ze niet gedaan. Ze zijn zo eerlijk als goud. 
'We hebben zelfs het geld teruggegeven dat we in onze zakken hadden gevonden. Waarom zouden 
we dan die beker stelen?' vraagt Ruben verontwaardigd.  
'We hebben dat absoluut niet gedaan, meneer.' helpt Simeon hem. 'U mag gerust alle spullen 
doorzoeken. Bij wie hij gevonden wordt die mag u doden en de rest van ons zal u als slaven dienen.' 
Memnet geeft de soldaten een wenk en beveelt: 'Onderzoekt alles. Bij wie de beker gevonden wordt, 
die zal mijn slaaf zijn. De anderen kunnen gewoon doorreizen.' 
Alle zakken worden doorzocht. Tot ieders grote schrik haalt hij na een paar minuten de beker uit de 
zak van... Benjamin. 
'Dat kan niet!' schreeuwt Benjamin machteloos. 'Ik heb het echt niet gedaan. Ik weet ook niet hoe dat 
ding in mijn zak komt.' 
De broers geloven hem direct, maar Memnet niet. Benjamin moet mee. Alleen? O nee, ze laten hun 
broer niet in de steek. Hij is er kapot van en zij ook. De ezels worden weer opgeladen en het hele stel 
keert met de zenuwen in het lijf terug naar de stad. 
De rechtszaal is de mooiste zaal van Jozefs paleis. Er liggen dure kleden op de grond. De hoge 
pilaren zijn kunstig beschilderd en bij elke deur staan wachters met kleurige kleren. Maar de meeste 
indruk maakt wel de grote troonzetel met de roodfluwelen kussens. Want daarom zit, in een 
schitterend gewaad, de machtige onderkoning. Hij kan immers beschikken over leven of dood. Voor 
die troon knielen de broers heel diep, de handen voor zich uitgestrekt. 
'Sta op!' beveelt de onderkoning. 'Vertel me eens. Wat is dat voor een streek die jullie uitgehaald 
hebben.' 
'Wwwe... we weten niet www.... wat me moeten zeggen, Heer. Benjamin en wij zijn uw slaven.' 
'Neenee!' sust Jozef, 'Dat is niet nodig! Alleen jullie broer zal mijn slaaf zijn. De anderen hebben toch 
niets gedaan? Ga in vrede terug naar uw vader.' 
Nu moet Juda wel spreken. 
'Mijn Heer, word alstublieft niet boos. Ik moet u iets uitleggen. U hebt ons vorige keer naar onze broer 
gevraagd. U wilde hem per se zien. Maar eigenlijk wilde vader Benjamin niet meegeven. Hij is erg dol 
op de jongen. Het is namelijk zo, dat Benjamin nog een oudere broer had en die is, eh... 
doodgegaan..' 
Na een lichte aarzeling gaat hij verder. 'Het waren de enige kinderen van mijn vaders liefste vrouw 
Rachel. Hij zal sterven als Benjamin niet terugkomt.' 
Jozef zit met de hand onder de kin te luisteren. Er schiet een brok in zijn keel als hij Juda zo hoort 
pleiten voor Benjamin. Wat zijn ze veranderd. Vroeger waren ze vol haat en jaloezie. Nu zijn ze 
bezorgd over hun jongste broer. Jozef kan gewoon niks zeggen en dus knikt hij maar wat. 
'O Groot en Machtig Heerser,' besluit Juda, 'Mag ik alstublieft uw slaaf worden in plaats van mijn 
broer? Ik smeek het u.' 
Na deze woorden kan Jozef zich echt niet meer goed houden. Met schorre stem beveelt hij: 'Laat al 
het personeel de zaal verlaten.' 
Dan barst hij in snikken uit. 



'O, o, o!' snikt hij maar steeds met de handen voor de ogen. Ze kunnen hem buiten de rechtszaal nog 
horen. De broers kijken er gek van op. Die strenge onderkoning huilt? Dan staat Jozef op uit zijn 
troon, daalt de trappen af, steekt zijn armen naar hen uit en roept: 'Ik ben... Jozef, jullie broer. Leeft 
mijn vader nog?' 
De broers deinzen achteruit. 
Jozef? O wee... Ze kijken angstig. 
Nu gaat hij wraak nemen voor wat zij hem hebben aangedaan. Maar Jozef omhelst hen hartelijk. En 
hij zegt: 'Weest niet bang. God heeft alles goedgemaakt. Om jullie te redden heeft hij mij hierheen 
geleid.' 
Och, en dan vallen ze hun broer in de armen. Alles is vergeten en vergeven. 
En als Jozef na een maand of wat zijn oude lieve vader weer terugziet, dan is hij helemaal gelukkig. 
Hij vertelt aan iedereen: 'Gods weg is de beste. Altijd!' 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GEBED   

 
  Heer Jezus, het is een 

opgelucht gevoel als ik 
al mijn verkeerde 
dingen aan u heb 
beleden. 
Het is dan net of ik 
schoongewassen ben. 

 

Het vervelende is 
dat ik zo gauw 
weer in dezelfde 
fout verval. Wordt 
u nooit eens moe 
van al dat 
vergeven? 

 

  

Help me dat we van onze 
fouten leren en dat uw 
vergeving door de hele 
wereld gaat, zodat uw 
koninkrijk kome en uw wil 
geschiede. 

 Danku Heer, dat onze 
groep ook naar uw wil 
in vrede mag leven. 
Amen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Opdracht     
 

Neem een aantal voorwerpen om vergeving mee duidelijk te maken. 

Een bal, een deken, een stukje zeep, een potje stroop, een hamer, een stufje (gummetje), 

een pleister. 

 

Laat de kinderen in groepjes met een papiertje overleggen en opschrijven met welk voorwerp 

je het beste vergeving kunt duidelijk maken. 

Een bal? 

Die kaats je terug. 

Een deken, die bedekt. 

Een stukje zeep, die was het vuil weg 

Een potje stroop, daarmee geef je de ander een zoet hapje in plaats van het bittere. 

Een hamer, daarmee timmer je de ander op zijn kop. 

Een stufje, daarmee veeg je alles uit. 

Een pleister, daarmee troost je. 

 

Een leuke onderbreking is de changeerzak.   

Trucje: Een changeerzak of veranderzak 
  

 
 
Deze zakken kun je voor ongeveer vijfentwintig euro bestellen bij een goochelzaak. 
(ook op internet) Het is een soort luxe collectezak van rood pluche.  
Je kunt er een doekje met smerige vlekken instoppen en het dan weer schoon 
tevoorschijn toveren. Maar ook andere dingen kun je ermee doen. Je schrijft 
bijvoorbeeld zonden op een briefje en dan komt er een ik vergeef je briefje te 
voorschijn e.d.  
  
Les: Als we onze zonden belijden wast Christus ons schoon. 
  

  
 



Tekst   

 

1 Johannes 4:11 
 

Als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.  

 

 

Koop een zakje hartensnoepjes. Telkens als ze de tekst opzeggen mogen ze een ander (de anderen) 

trakteren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Activiteit     
 

De Egytptische krant. 

Maak een voorpagina van het Algemeen Dagblad voor Egypte met een reportage van het weerzien 

tussen de onderkoning Safenat Paanech (Jozef) en zijn familie. 

Er moet natuurlijk een foto bij van de omhelzing van Jozef en zijn oude vader. (Tekening of fotootje 

met gsm van twee verklede kinderen)  

Wat vindt de Farao ervan? Een interview met de Raadsman van de Farao over deze kwestie. 

Er moet een mededeling in komen dat de familie van Jozef in het land Gosen mogen wonen. Wat 

vinden de mensen die daar al wonen ervan? 

Je kunt een advertentie maken voor koren. Bij de graanschuren van Jozef kan men graan kopen 

tegen betaling. 

In de rubriek ‘Tweedehands’ staan huizen te koop, want de mensen hebben geen geld meer nu de 

oogsten telkens mislukken. Ze bieden ook afgodsbeeldjes te koop aan, die niet hebben geholpen om 

de droogte te stoppen. Er zijn veel mensen die werk zoeken. 

Iemand maakt een tekening van Jozefs vrouw en zijn twee kinderen die komt in de krant. 

De huisbewaarder zei: Ik heb het gedaan. Wat? De zilveren drinkbeker terug in de zak van Benjamin. 

Vertel dat hij stiekem zo moest lachen om de verbaasde gezichten van de broers toen ze werden 

ondervraagd.  

Vragen aan Jozef: Wat ging er door je heen toen je je oude Vader weer terug zag? 

Kon je vannacht wel slapen van al die opwinding? U hebt het erg druk, hoe kunt u tijd maken om bij te 

praten met uw broers en uw vader? Gaat uw vader nu ook Egyptische kleding dragen? Had u dit 

kunnen dromen? 

Hang de krant op aan de muur en plak de artikelen er op.  

Iemand die mooie letters kan schrijven kan de kop van de krant maken.  

 

*Uitbeelden: Laat telkens twee kinderen op de gang overleggen en dan een scène spelen uit het hele 

verhaal van Jozef. De anderen moeten raden wat ze uitbeelden.  

 

*Een feestje: De helft van de groep gaat lekkere hapjes maken en de andere helft gaat een dansje 

bedenken op muziek om uit te beelden dat het verdriet voorbij en, alles vergeten en vergeven. 

Misschien heb je dunne doeken om het mooier te maken. 

 

 

 

 

 



 

*Knipoogje. 

Spel 29       Knipogen  

Vorm een dubbele kring Een van de kinderen staat alleen. Hij knipoogt naar een voorste kind, en dat 
kind wil dan naar de knipoger toe rennen, maar wie achter hem/haar staat pakt hem/haar gauw beet 
om te voorkomen dat hij/zij wegloopt. De knipoger maakt dan weer oogcontact met een ander kind uit 
de voorste kring.  

* Bingo Jozef 

 

 

*Maak de woordzoeker Jozef. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  



Quiz       

Welk vraagnummer hoort bij welk antwoordnummer ? 

Zie de antwoorden onderaan deze pagina   

 

 
Vragen 

 
Antwoorden 

1 Wie nam het voor Benjamin op?  1 Dat de familie in Gosen ging wonen   

2 Waar waren de broers bang voor?  2 Hij reisde met de hele familie naar Egypte   

3  Wat gebeurde er met Jakob   3 Jezus  

4  Wat vond de Farao goed?  4 Juda  

5 Hoe noem je het als twee partijen het weer 

goed maken?  

5 Dat Jozef wraak zou nemen  

6 Door wie zijn wij met God verzoend?   6 Zij hadden niet alleen dezelfde vader, maar 

ook dezelfde moeder  

7  Waarom was Benjamin zo speciaal voor 

Jozef?  

7 Vergeeft elkander 

8 Wat is het belangrijkste dat Jezus aan de 

wereld leerde?   

8 Oog om oog en tand om tand.  

9 Wat is de wet van de natuur?   9 Omdat er grote droogte was in het land en 

daardoor hongersnood  

10  Waarom verkocht Jozef graan?  10  Verzoening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden: 1-4      2-5     3-2    4-1      5-10     6-3     7-6     8-7     9-8     10-9  
 

 


